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Welkom in jouw sportheelal
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Hallo Bor,
Welkom in jouw sportheelal!

Ik zie 7 sportplaneten die je ongetwijfeld geweldig zal vinden!

SportKompas
SportKompas helpt jou en andere kinderen tussen 8 en
10 jaar bij het vinden van een sport die helemaal bij je
past. Met een aantal leuke testjes die we uitvoeren op
school, ontdekken we welke sporten je leuk vindt én
welke sporten je goed kan!

In welke sporten ben je goed?
Onlangs heb je op school de I DO van SportKompas
afgelegd. Je hebt een aantal leuke testjes gedaan
waarbij iemand telkens de resultaten opschreef. Elk
testje is gebonden aan een beweegvaardigheid
(bijvoorbeeld evenwicht, of kracht). De
beweegvaardigheden waar jij goed in bent, zijn
belangrijk voor een aantal sporten. En die sporten, dat
zijn de 7 sportplaneten op de andere kant van dit blad!
In die 7 sporten zal je waarschijnlijk goed zijn, omdat je
dus een aantal vaardigheden hebt die cruciaal zijn om
die sporten goed te kunnen. Al deze planeten passen
heel goed bij jou, en de grote planeten misschien nog
een tikkeltje beter dan de kleine.

Welke sport kan je best kiezen?
Doe je al een sport die je leuk vindt? Staat die sport niet
tussen de 7 planeten? Dat is helemaal niet erg! Blijf die
sport dan maar gewoon doen, want jij hebt je favoriete
sport al gevonden, gelukzak!

Zijn er geen sporten die zowel op je I LIKE rapport als je I
DO rapport staan? Kijk dan vooral naar de sportplaneten
op je I LIKE rapport. Het is niet omdat je goed bent in een
sport dat je die sport ook automatisch leuk vindt. Het
allerbelangrijkste is dat je de sport graag doet en dat je
er veel plezier aan hebt!

Waar vind ik meer informatie over mijn
sportplaneten, en waar kan ik die sporten
doen?
Is er een sport op je rapport waar je graag meer over wil
weten? Scan dan de QR-code onderaan of surf naar
sportplaneten.be! Daar vind je alle sporten terug uit je
rapport en nog een heleboel andere. Je kan bij elke
sportplaneet zien of die sport een sportclub heeft in je
buurt. Kan je jouw favoriete sport niet dicht bij huis doen?
Geef dan je gemeente in, zo kan je meteen zien welke
sporten wél een club hebben in jouw buurt!

Vragen?
Heb je nog vragen over SportKompas, I LIKE, I DO of over
je sportplaneten, neem dan contact op met je
sportleerkracht of stuur een mailtje naar
sportkompas@sport.vlaanderen.

Doe je nog niet aan sport of wil je toch graag een andere
sport kiezen?
Dan kan je de sporten op je I DO en I LIKE rapport
eens proberen.
Zijn er sporten die op je I LIKE rapport én op je I DO
rapport staan? Dan zal je die sport waarschijnlijk graag
doen én ook goed kunnen.

Website

sportkompas.be

Website

sportplaneten.be

Scan mij en kom meer
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